
 

 

ஆண்டு 7 - அரையாண்டு பைிட்ரை 2020 

 

 

 

அரையாண்டுப் பைட்ீரை 2020  
 

 

ஆண்டு:  5                     திகதி: 20/06/2020 

நேைம்:  2  மணித்தியாலங்கள் 

 

ஆசிைியை:்  திருமதி. பிைியதைச்ினி பாஸ்கைநதவன் 

   சைல்வி. க. விக்நனஸ்வைன் 

 

மாணவை ்சபயை:் ______________________________________________________________ 

 

வினாக்கள் 
வினா 

புள்ளி 

பபற்ற 

புள்ளி 

வினா 1 20  

வினா 2 10  

வினா 3 10  

வினா 4 10  

வினா 5 10  

வினா 6 20  

வினா 7 20  

ப ாத்தப் புள்ளிகள் 100  
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வினா இல 1 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 2 
 

பின்வரு ் பந்திரய வாசித்து கீழே தைப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விரட 

தருக. 

ழைை் ஐைாக் நியூற்றன் 

இங்கிலாே்திநல ஊல்ஸ்நதாப் எனும் கிைாமத்திநல அப்பிள் மைங்கள் ேிரைே்த 

நதாட்டசமான்று இருே்தது. அக்கிைாமத்தில் வசித்த ஆங்கில இரளஞன் 

ஒருவன் ஒரு ோள் அத்நதாட்டத்தின் மை ேிழலில் அமைே்்து சிே்தரனயில் 

மூழ்கி இருே்தான். அப்சபாழுது அப்பிள் பழசமான்று அவனருகில் விழுே்தது. 

அது அவனது சிே்தரனரயத் தூண்டியது. பழமும் ஏரனய சபாருடக்ளும் கீழ் 

நோக்கி விழுவநதன்? என்ை அவனது நகள்விக்கு விரடகாண பல 

ஆைாய்ைச்ிகரள சைய்து புவியீைப்்பு விரைரய (Gravitational Force) 

கண்டறிே்தான். அவநன ஐைாக் ேியூை்ைன் எனும் விஞ்ஞானி. 

ஆயிைத்து அறுநூை்று ோை்பத்திைண்டாம் ஆண்டு ேியூை்ைன் பிைே்தாை.் 

இளரமப் பருவத்தில் அவை ் காை்ைாடி, ேீைக்் கடிகாைம் நபான்ைவை்ரை 

உருவாக்கினாை.் அவைது ஆைவ்த்ரதக் கண்டு நகம்பிைிடச்ு பல்கரலக் 

கழகத்தில் நைைத்த்னை.் ேியூை்ைன் தனது இருபத்திைண்டாவது வயதில் 

பட்டதாைி ஆனாை.் 

அவை ்புவியீைப்்பு விரைரய கண்டறிே்ததுடன் சூைிய ஒளியில் ஏழு ேிைங்கள் 

உண்டு என்பரதயும் காட்டினாை.்  

ேியூை்ைன் தை்சபருரம இல்லாதவை.் அதனால் தமக்கு முன் வாழ்ே்த 

விஞ்ஞானிகரள (scientists) நபாை்றினாை.் 

 

1.    ேியூை்ைன் எங்நக வாழ்ே்தாை?்                   (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

   ேியூை்ைன் முதலில் எதரனக் கண்டு பிடித்தாை?்          (2 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 
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2.    ேியூை்ைன் எப்நபாது பிைே்தாை?்                     (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

3.    ேியூை்ைனிடம் காணப்பட்ட சிைே்த குணசமான்ரைக் குறிப்பிடுக. 

                           (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

4.  ேியூை்ைன் இளரமயாக இருே்த நபாது உருவாக்கிய இரு சபாருடக்ரள 

 எழுதுக.                          (4 புள்ளிகள்) 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

5.    பின்வரும் எண்கரள இலக்கங்களில் எழுதுக :                            (4 புள்ளிகள்) 

 இருபத்திைண்டு : _____________________________________________________________________ 

 ஆயிைத்து அறுநூை்று ோை்பத்திைண்டு  :_________________________________________ 
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வினா இல 2 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 4 

 

1.   பின்வரு ் பைாற்களுக்குைிய ஒத்த பைாற்கரள எழுதுக.        (5 புள்ளிகள்) 

• ஆலயம் : ___________________________________________________________________________ 

• ஆண்டு : ___________________________________________________________________________ 

• மகன் : ___________________________________________________________________________ 

• ஆைம்பம் : ___________________________________________________________________________ 

• தினம் : ___________________________________________________________________________ 

 

 

2.   பின்வரு ் வாக்கியங்களில் 'படி' என்ற பைால்ரல பபாருத்த ான 

 காலத்திற்கு  ாற்றி எழுதுக.                   (5 புள்ளிகள்) 

• ோன் ோரள : ____________________________________________________________________ 

• தம்பி நேை்று : ____________________________________________________________________ 

• வாணி இப்நபாது : ___________________________________________________________________  

• கண்ணனும் காே்தனும் நேை்று : __________________________________________________ 

• ோங்கள் ோரள : ____________________________________________________________________ 
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வினா இல 3 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 5 

 

1.   பின்வரு ் பைாற்கரள ழைைத்்து எழுதுக.                  (5 புள்ளிகள்) 

• மா + காய்  : ____________________________________________________________________ 

• கருரம + கல் : ____________________________________________________________________ 

• ோள் + காட்டி : ____________________________________________________________________ 

• ஐே்து + நூறு : ____________________________________________________________________ 

• பூ + நைாரல : ____________________________________________________________________ 

 

 

 

2.   பின்வரு ் வைனங்களில் அரடப்புக்குறிக்குள் உள்ள பைாற்களில் 

 ைைியான பைால்ரலத் பதைிந்து அடிக்ழகாடிடுக.                  (5 புள்ளிகள்) 

 

• இைாவணன் தனது தவப்பயனால் சிவசபருமானிடம் இருே்து                  

____________________  (வாழ் /  வால் /   வாள்)  ஒன்றிரனப் சபை்ைான். 

 

• நகாயில் மணி ___________________ (ஒலி /  ஒழி /  ஒளி)  ஊசைங்கும் நகட்டது. 

 

• காடட்ுத் தீயினால் பல உயிைினங்கள் ______________________ (அழிே்து / 

அலிே்து / அளிே்து) நபாயின. 

 

• கிளி மாம்பழத்திரன தன் ____________________ (அழகு / அளகு / அலகு) 

இனால் சகாத்தி உண்டது. 

 

• வாகனப் புரக காைணமாக _____________________ (வலி  / வழி  / வளி) 

மாைரடகின்ைது. 
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வினா இல 4 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 6 

 

1.   பின்வரு ் பதாழில் காைண ாக அர யு ் பபயைக்ரளத் தருக. 

உதாைணம்:   ோடகங்களில் ேடிப்பவை ்:  ேடிகை ்                            (5 புள்ளிகள்) 

• கப்பல் ஓடட்ுபவை ் : _____________________________________________________________ 

• ஆடுகரள நமய்ப்பவை ்: ____________________________________________________________ 

• விமானம் ஓடட்ுபவை ் : _____________________________________________________________ 

• மைநவரல சைய்பவை ் : _____________________________________________________________ 

• மருத்துவம் பாைப்்பவை ்: _____________________________________________________________ 

 

2.   இைா ாயணத்தில் இட ்பபறு ் பின்வரு ் கதாபாத்திைங்கரள 

 இன ் கண்டு பபயைக்ரள எழுதுக.                           (5 புள்ளிகள்) 

• இைாமனின் தம்பி, அண்ணன் காட்டிை்கு சைன்ைதால் அண்ணனின் 

பாதுரகரய சிம்மாைனத்தில் ரவத்து ஆட்சி சைய்தவன் 

______________________________________________________________________________________________ 

• உடை்பலம் மிக்க வீைன்,  சிவபக்தன்,  ஒரு தீவின் அைைனாக இருே்தவன், 

இைாமனால் சகால்லப்பட்டவன் 

______________________________________________________________________________________________ 

• ரகநககியிடம் தீய எண்ணங்கரள புகுத்தி, இைாமரன காடட்ுக்கு 

அனுப்பக் காைணமான ரகநககியின் நதாழி 

______________________________________________________________________________________________ 

• இலங்ரக அைைனின் தங்ரக, அைக்கை ்குலப் சபண், இைாமரன மணக்க 

விரும்பியதால் மூக்கிரன இழே்தவள் 

______________________________________________________________________________________________ 

• மிதிரல மன்னனான ஜனக மகாைாைாவின் மகள், இைாமரன 

மணே்தவள்  

______________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 5 புள்ளிகள் 10 பக்க ் 7 

 

1.   பின்வரு ் பைாற்களுக்குைிய பன்ர ை ்பைாற்கரள எழுதுக. 

                     (5 புள்ளிகள்) 

• மாகாணம் : ___________________________________________________________________________ 

• சபாருள் : ___________________________________________________________________________ 

• வருடம் : ___________________________________________________________________________ 

• கதிரை : ___________________________________________________________________________ 

• தமிழன் : ___________________________________________________________________________ 

 

2.   பின்வரு ் நூல்கரள எழுதிய ைான்ழறாைின் பபயைக்ரள 

 பதைிவுபைய்து எழுதுக.                                (5 புள்ளிகள்) 

 (சுப்ைமணிய பாைதியாை,்   ஒளரவயாை,்   திருவள்ளுவை,்    கம்பை,் 

 இளங்நகா அடிகள்) 

• இைாமாயணம் : ____________________________________________________________________ 

• திருக்குைள் : ____________________________________________________________________ 

• பாஞ்ைாலி ைபதம் : ___________________________________________________________________  

• சிலப்பதிகாைம்  : ____________________________________________________________________ 

• ஆத்திசூடி  : ____________________________________________________________________ 
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வினா இல 6 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 9 

 

கடித ் எழுதுதல். 

 

உமது ேண்பருக்கு, உமது பிைே்த ோள் விழாவிை்கு வரும்படி அரழப்பு 

விடுத்து கடிதம் எழுதுக. 

இவ்விழா எப்நபாது? எங்நக? என்ன நேைம்? சகாண்டாடப்படும் என்பது பை்றி 

குறிப்பிடப்படல் நவண்டும். 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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வினா இல 7 புள்ளிகள் 20 பக்க ் 10 

கட்டுரை எழுதுதல். 

 

பின்வருவனவை்றுள் ஒன்ரைத் சதைிவு சைய்து 15 வைனங்கள் எழுதுக. 

• தமிழ் வளைத்்த சபைியாை ்

• தமிழ்ப் பாடைாரலயில் அண்ரமயில் சகாண்டாடப்பட்ட கரலவிழா 

• அன்ரனயை ்தினம் 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 



பக்கம் 12 / 12 
 

 

 

 

 


